












Receita exclusiva, feita para ser leve e saborosa. Nossa produção é realizada sob o olhar 
atento de nossos especialistas, dedicados a garantir segurança alimentar e padrão da receita

4.5 toneladas de muçarela por mês

Queijo de qualidade, deliciosamente derretido... “oba!”

Mais de 700 litros molho de tomate

Média de 22 litros produzidos todos os dias para garantir o estoque de todas as lojas

5 toneladas de massa fresca produzida mensalmente



O mercado 

• Pizza é o prato mais pedido no mundo

• O brasileiro é o 2º maior consumidor de pizzas, perdendo apenas para os norte  
  americanos
 
• O Brasil produz cerca de 1 milhão de pizzas por dia

• O mercado de pizza movimenta R$ 22 milhões por dia, gerando um crescimento 
médio de 8% ao ano

Fonte: Sebrae (2018), Associação de Pizzarias Unidas de São Paulo(2018), Grupo HelloFood (2014).







Perfil do franqueado 
• Gostar de pizza 

• 

• Gostar de gente

• 

• Participar integralmente dos treinamentos

• Recurso próprio disponível para instalação da franquia

• Ser o operador: estar no dia a dia da pizzaria, especialmente em horários de maior   

• Estar de acordo com as regras do sistema de franquia do Oba Oba Pizza



Investimento estimado 
Estamos posicionados dentro de um dos segmentos que mais crescem no mercado 
de franquias. Por isso, muitos empreendedores e investidores estão atentos às marcas
com experiência no setor, marcas como a do Oba Oba Pizzas. Estes empreendedores
encontram na franquia, uma maneira de investir com menor risco e todo o suporte 
de uma rede consolidada. Confira o nosso modelo de franquia de forma resumida.

Modelo de Negócio:
Loja de rua de 50m2 a 100m2  

Investimento inicial:
a partir de R$ 200 mil

Taxa de franquia:
R$ 50 mil 

Capital de giro:
R$ 35 mil

Royalties:
5% sobre faturamento bruto

Fundo de promoção:
1% sobre faturamento bruto

Prazo de retorno: 24 meses

Faturamento médio:
150.000,00 Mês




